
Er was eens… 

…Flodders 3e trimester  

 

                       
en het sprookjesboek van  

De Gebroeders Grimm 

    

                 



Inleiding 
 
 Dag allerliefste flodders! Het jaarlijkse bezoek van de paashaas is (helaas) alweer achter de 
rug. Maar dat betekent ook dat het tijd is voor het laatste, maar daarom zeker niet minder 
spetterende, trimester van KSA. Dit trimester belooft alvast magisch te worden, want deze 
keer krijgen we bezoek van allerlei figuren uit het sprookjesbos! Misschien denk je al alles 
over sprookjes te weten, maar deze figuren blijken veel meer te vertellen te hebben dan er 
in de sprookjes geschreven staat… 
 
Zal jij de geheimen van het mysterieuze bos kunnen onthullen? Of misschien maak je wel 
een ritje op een eenhoorn? Niets is onmogelijk in het sprookjesbos! 
 
We hopen jullie allemaal weer talrijk aanwezig terug te zien! 
 
Veel Unicorn-knuffels en feeën-kusjes, 
 
Eva, Lisa, Hanne, Anouk, Ellen (2 stuks) 
 
  



Gegevens flodderleidsters 
 

 

Lisa Pister (Banhoofd) 
Longchamplaan 1 
8400 Oostende 
0473/ 89 42 58 
lisapister@hotmail.be 

 

Ellen De Wit 
Aartshertogstraat 48 
8400 Oostende 
0491/ 12 89 48 
jacqueline.demeulemeester@gmail.com 

 

Eva Ecker 
Zeelaan 67 
8400 Oostende 
0474/ 70 61 98 
eva.ecker@live.com 

 

Ellen Ecker 
Zeelaan 67 
8400 Oostende 
0470/ 28 54 23 
ellen.ecker@gmail.com 

 

Anouk Lebegge 
Steense Dijk 671 
8400 Oostende 
0470049312 
anouk.lebegge@gmail.com 

 
 

Hanne Vanhee 
Leopold van Tyghemlaan 
15 8400 Oostende 
0497284601 
hanne.vanhee00@gmail.com 
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Activiteitenkalender 3e trimester 2016-2017 

 
In het derde trimester gaan alle activiteiten weer door van 14u tot 17u, tenzij anders 
vermeld in het boekje.  
We verzamelen aan nog steeds aan de Kaaistraat. De locatie van Westdiep is tijdelijk 
veranderd (door werken op de speelplaats). We verzamelen in de school Sint Lutgardis 
(Staanbakkersstraat 80). 
 Het is belangrijk dat je het boekje goed leest, zodat je altijd weet waar en wanneer de 
activiteit zal doorgaan. Doe steeds kleren aan die tegen een stootje kunnen. Koek en drank 
blijven thuis, enkel een flesje water mag! 
 
22/04: SCHORRESPEL 
Vandaag gaan we naar de Schorre. Smeer je kuiten al maar in en trek je zevenmijlslaarzen 
maar aan, want het wordt een superdeluxe-coole namiddag! Verzamelen om 14u aan het 
Mispelplein. 
Deze avond is het ook onze Streekbierenavond en voetbaltoernooi. Meer info kan je in de 
brief vinden. 
 
 
29/04: BOSSPEL 
Hey how hey how! Sneeuwwitje en haar 7 dwergen zijn de weg kwijt. Komen jullie om hen 
te helpen? Tot dan!  
 
 
06/05: TWEEDAAGSE VAN BLANKENBERGE 
Vandaag trekken we met z’n allen naar Blankenberge. We verzamelen om 9u aan het station 
en zijn daar om 18u terug. Vergeet je stapschoenen, je regenjas, je lunchpakket en 6 euro 
niet. Tot dan stappers! 
 
 
13/05: MASSASPEL  
Haal jullie verkoopskills en mooie glimlachjes al maar naar boven, want vandaag verkopen 
we stylo’s! Afspraak om 14u aan het Petrus- en Paulusplein. Tot dan! 
 
 
20/05: STADSPEL 
Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet. Vandaag staat helemaal in teken 
van bedrog, macht en gevaarlijke spelletjes. Benieuwd? Kom af! 
 
 
27/05: PARKSPEL 
Als allerlaatste activiteit van dit trimester gaan we naar het parkje. De figuren van de 
voorbije weken missen jullie al en komen afscheid nemen. See you! 
 
 
  



 

Wist-je-dat… 
…het op 22 april streekbierenavond is? 
…dit een super leuk evenement is? 
…je hier super lekkere braadworsten kan eten? 
…jullie hier naartoe moeten komen? 
…dit mij doet denken aan mijn volgend punt? 
…dat dit punt eigenlijk nog belangrijker is? 
…dit punt gaat over het kamp? 
…en dat punt is: dat jullie allemaal mee moeten gaan op kamp? 
…het kamp super mega de max über leuk zal zijn? 
…je dit dus zeker niet wilt missen?  
…het kamp in Peer is? 
…Peer een redelijk grappige naam is voor een gemeente? 
…Peer wel ruim 16.000 inwoners telt? 
…dit eigenlijk niet zo veel is? Zeker in vergelijking met Oostende dat ongeveer 70.000 
inwoners telt? 
…wist-je-datjes eigenlijk nog super interessant en leerzaam kunnen zijn? 
…ik blij ben dat ik jullie toch nog iets heb kunnen bijbrengen? 
…jullie niet weten wie ‘ik’ ben? 
…niemand weet, niemand weet dat ik … heet? 
..GNAGNAGNA *evil lachje* 
…ik op dit moment super moe ben en dat mijn mopjes nu waarschijnlijk extra flauw zijn? 
…ik mij hiervoor wil verontschuldigen? 
…ik dit ga goedmaken door jullie nog wat kennis bij te brengen?  
…Peer niet alleen een gemeente, maar ook een fruitsoort is? (Echt waar!!!) 
… ik denk dat jullie dit waarschijnlijk al wisten? 
…ik dit denk omdat jullie zo’n slimme floddertjes zijn <3? 
…er in Peer meer mannen dan vrouwen wonen? 
…we dit op kamp wel zullen compenseren? 
…leidsters Ellen & Ellen heel graag rauwe augurken eten? 
…jullie hen super blij zouden maken met een bokaal rauwe augurken? 
…dit eigenlijk een oproepje/wedstrijd is? 
…dat de eerste flodder die ook daadwerkelijk een pot augurken aan hen geeft, een GROTE 
beloning zal krijgen? 
…deze beloning totaal niets met augurken te maken heeft? 
…ik hoop dat jullie mij niet zullen teleurstellen? 
…dit het laatste wist-je-datje was? 
…dit een leugen was? 
…dat dit weer een beetje gemeen van mij was? 
….GNAGNAGNA 
…het mij spijt dat ik dit jullie terug gelapt heb? 
…ik er maar de brui aan ga geven? 
…het een eer was om voor jullie wist-je-datjes te verzinnen? 
…dit nu echt wel het laatste wist-je-datje is?  
 
  



SUPERBELANGRIJK BERICHT 
 
Dag allerliefste flodders! Heb jij zin in een zomer vol plezier, avontuur, vriendschap en 
hopelijk veel zon? Dan hebben wij een buitenkans voor jou die je niet mag missen! 
 
Zoals velen onder jullie al weten, trekken we er iedere zomer op uit van 21 tot 31 juli. Dit 
jaar zullen we vertoeven in het groene Peer, en dat in het gezelschap van de pagadders (hoe 
meer zielen hoe meer vreugd ;) ) 
 
Voor zij die nog niet helemaal overtuigd zijn, waarom meegaan?  
 

1) Omdat je 10 dagen volop KSA plezier hebt met iedere dag nieuwe spelen en 
belevenissen. 

2) Omdat je onvergetelijke avonturen beleeft en fantastische herinneringen overhoudt. 
3) Omdat je in KSA vrienden voor het leven maakt, en zeker op kamp! 
4) Omdat kamp de kers op de taart is van een geweldig KSA jaar. 
5) Omdat we jou zeker niet willen missen op dit onvergetelijk avontuur ☺ 
6) … 

 
We gaan nog niet te veel prijsgeven over wat we juist allemaal gaan doen, maar we kunnen 
wel al verklappen dat het ook dit jaar weer een fantastische zomer zal worden! 
 
Wij zien het alvast zitten, jullie ook? 
 
Meer info over het kamp volgt in het kampboekje dat in het derde trimester bezorgd wordt. 
 
Hopelijk tot dan! 
 
 
 
 
 
 
 



De bondsleiding

Bondsleider
Willem Verhoest 0470/04.74.00
willem@ksaoostende.be

Bij de bondsleider kan u terecht met al uw 
vragen over de jongenswerking, de 
jongensbannen en de activiteiten

Bondsleidster
Lot Fouquet 0499/29.93.76
lot@ksaoostende.be

     
Bij de bondsleidster kan u terecht met al uw 
vragen over de meisjeswerking, de 
meisjesbannen en de activiteiten

Bondsecretaris
Tom Decheiver 0492/75.73.69
tom@ksaoostende.be

Bij de bondsecretaris kan u terecht met al 
uw vragen over inschrijvingen en financiële 
zaken

Bondsorganisator
Sharon Ghysel 0496/93.05.47
sharon@ksaoostende.be

Bij de bondsorganisator kan u terecht met 
uw vragen over de evenementen 
georganiseerd door KSA

Volwassen begeleider
Ruben Depuydt 
ruben@ksaoostende.be

De volwassen begeleiders geven raad aan 
de bondsleiding en steken een handje toe

Volwassen begeleider
Hanne Declerck
hanne@ksaoostende.be

De volwassen begeleiders geven raad aan 
de bondsleiding en steken een handje toe

mailto:lot@ksaoostende.be


KSA-kamp, 
een must in de zomer!

Een zomer zonder KSA-kamp is geen echte zomer.
Een kamp vol spelletjes, (hopelijk) mooi weer, leuke
leiding en verrassende dagen, wie ziet dat niet
zitten?

Knallende
activiteiten!
Smullen verzekerd (dank aan onze uitstekende 
koks).
Aantrekkelijk weer zorgt voor verlangende 
blikken naar de waterballonnen.
Kampherinneringen voor het leven.
Ambiance gegarandeerd!

Mogelijks heimwee na het kamp 
(omdat het zo leuk was)!

Prachtige wandelingen met de hele groep. 

Na mei stoppen de activiteiten omdat de leiding
examens heeft. Het zouden dus drie sombere
maanden worden zonder KSA, maar gelukkig
zijn er kampen voor elke leeftijd bij ons tijdens
de zomervakantie.
Wie voor 1 mei betaalt voor het kamp, die
betaalt 10 euro minder dan wie na 1 mei
betaalt. Vroeg boeken is dus de boodschap.
 

De adressen, prijzen, datums en
rekeningnummers vind je op de volgende bladzijde.



Ban Adres Rekeningnummer Datum Kostprijs 
Kabouters Huis Chiro Elckerlyc 

Kerkeblokken 3
2560 Nijlen

BE44 8334 2468 
3545

11-16 juli 85* of 90 
euro

Kwebbels Huis Chiro Elckerlyc 
Kerkeblokken 3
2560 Nijlen

BE18 8334 2468 
5565

16-21 juli 85* of 90 
euro

Ravotters en 
Vikinghorde

De Schutterij, 
Weg naar Dorne 15 
3660 Opglabbeek

Ravotters: 
BE95 8334 2468 
4858
Vikinghorde: 
BE73 8334 2468 
5060

11-21 juli 140* of 150 
euro

Pagadders en 
Flodders

De Schutterij 
Weg naar Dorne 15 
3660 Opglabbeek

Pagadders: 
BE19 8334 9730 
4112
Flodders: 
BE60 8334 2468 
6070

21- 31 juli 140* of 150 
euro

Knapen en 
jonghernieuwer
s

Parfondbois 
Solwaster 26a 
4845 Sart-Les-Spa

Knapen: 
BE51 8334 2468 
5262
Jonghernieuwers: 
BE29 8334 2468 
5464

2-12 
augustus

160* of 170 
euro

Trendies en 
zwervers

Parfondbois 
Solwaster 26a 
4845 Sart-Les-Spa

Trendies: BE49 8334 
2468 6171
Zwervers: BE38 8334
2468 6272

21-31 juli 160* of 170 
euro

* Je betaalt deze prijs als er broers of zussen in KSA Oostende zitten.

.De site & Facebook 

Door de vernieuwingen die doorgevoerd zijn omtrent de site in de vorige werkjaren, 
zijn jullie nu in staat ook altijd goed geïnformeerd te blijven over de belangrijke zaken
rond KSA. Dingen als de activiteitenkalender van je zoon of dochter, data van 
belangrijke KSA evenementen (Kaas- en Wijn, Streekbierenavond & Voetbaltoernooi,
…), foto’s van je kind,… zal je daar allemaal kunnen raadplegen 
(www.ksaoostende.be ). Maar we zijn niet enkel terug te vinden op de website, je kan
ons ook volgen op de Facebook-pagina die de naam ‘KSA Oostende 
Meeuwennest’ draagt. Ook daar wordt normaal gezien wekelijks belangrijke 
informatie doorgespeeld aan jullie, mocht je deze gemist hebben of je je boekje kwijt 
bent. Vanaf dit jaar willen we iedereen laten weten hoe leuk jouw zoon of dochter het 
heeft in KSA. We zullen niet enkel foto’s op de site van KSA Oostende zetten, maar 
ook foto’s op de Facebookgroep van KSA Oostende Meeuwennest. Indien u dit liever



niet heeft, mail dan naar bondsleiding@ksaoostende.be. Dan zullen we geen foto’s 
van uw kind op facebook zetten

Sociaal fonds van de Burgemeester

Als jeugdbeweging proberen we altijd alles zo toegankelijk mogelijk te houden voor 
iedereen en proberen we de prijzen zo laag mogelijk te houden. Maar voor sommige 
mensen is het niet zo makkelijk om een heel bedrag aan de kant te houden voor het 
zomerkamp. Daarom hebben wij van het Sociaal Fonds van de Burgemeester een 
bedrag gekregen om gezinnen in een moeilijke financiële situatie financieel bij te 
staan omdat elk kind zou moeten kunnen meegaan op kamp. 

Indien u financiële bijstand zou nodig hebben voor het zomerkamp en u gebruik wil 
maken van de bijstand van het Fonds, stuurt u een mailtje naar 
tom@ksaoostende.be De informatie blijft natuurlijk strikt vertrouwelijk.
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